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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 6/2559  วนัศุกรท์ี่ 23 กนัยายน 2559 2 

ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช 3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ในเมือง) ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 4 

      5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 8 

ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวตอ้นรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแลว้ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการ9 

รบัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.1 สรุปการประชุมอนุกรรมการพฒันาคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย ์วนัที่ 24 สิงหาคม 2559  12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์14 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ น าแจง้ร่างหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ15 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์2559  จากท่ีประชุมอนุกรรมการพฒันาคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ แพทยสภา วนัท่ี 24 16 

สิงหาคม 2559  ดงัน้ี 17 

1.  หลกัเกณฑ์ทัว่ไป การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย ์ตอ้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 18 

และความบริสุทธ์ิใจ โดยปราศจากเจตนาท่ีจะใหผู้ป่้วยตอ้งเสียค่าใชจ้่ายซ ้าซอ้นและเกินความเป็นจริง 19 

2.  ลกัษณะค่าธรรมเนียมแพทยท่ี์ก าหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 20 

2.1  90 percentile หมายถึง อตัราท่ีแพทยส์่วนใหญ่เรียกเก็บกบัผูป่้วยไม่เกินค่าน้ี แต่อาจเรียก21 

เก็บสงูกวา่ค่าน้ีได ้ถา้มีเหตุผลอนัสมควร 22 

2.2 Means หมายถึง อตัราค่าธรรมเนียมเฉล่ีย 23 

3.  ขอ้มลูประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยส์ าหรบัการ24 

ผ่าตดั การท าหตัถการ หรือบริการตรวจรกัษาใดๆ (Evaluation &  Management)  ในการดูแลครั้งหน่ึงๆ แพทย์25 

ตอ้งลงรายละเอียดของบริการเหล่าน้ันในเวชระเบียน หรือเอกสารขอ้มลูแพทยอ์ย่างครบถว้น โดยครอบคลุม26 

ค าวินิจฉยัโรคหลกั (ท่ีท าการตรวจรกัษา)  ค าวินิจฉยัโรคร่วม (ถา้มี)  ช่ือการผ่าตดัหรือหตัถการหลกั  ช่ือการ27 

ผ่าตัดหรือหตัถการรอง (ถา้มี)  ช่ือแพทยผ์ูท้ าการหลัก (ระบุสาขา)  ช่ือแพทยผ์ูท้ าการร่วม (ถา้มี และระบุ28 

สาขา) ช่ือแพทยผ์ูช้่วยท าการ (ถา้มี และระบุสาขา)  ตลอดจน วนั เวลา ท่ีท าการ 29 

4.  ช่ือการผ่าตัด หรือหตัถการ หรือบริการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย ์ตอ้งอิงตามช่ือการ30 

ผ่าตัด หรือช่ือหตัถการท่ีจ าเพาะ ครอบคลุมบริการท่ีเกิดขึ้ นจริงในครั้งเดียวน้ันใหม้ากท่ีสุด เพ่ือมิใหเ้กิดการ31 

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบแยกส่วน 32 

5.  ความครอบคลุมของค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมแพทย์ท่ีก าหนดส าหรับการผ่าตัด และ33 

วิสญัญี ถือเป็นอตัราเหมา ซ่ึงรวมการดแูลภายหลงัการผ่าตดัภายใน 24 ชัว่โมง แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีหตัถการ34 
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เพ่ือการวินิจฉยัเป็นหลกั (Diagnostic Procedure)  หรือหตัถการท่ีท าไดใ้นหอผูป่้วย (Bed Side Procedures) 1 

หรือท่ีไมจ่ าเป็นตอ้งท าในหอ้งผ่าตดั (Non-Operating Room Procedures) 2 

6.  แพทยผ์ูท้ าการมากกวา่ 1 คน (Multiple Physicians) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยส์ าหรบั3 

การผ่าตดัหรือการท าหตัถการท่ีท าในครั้งเดียวและมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้พทยม์ากกว่า 1 คน ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ ์4 

ดงัน้ี 5 

6.1  เป็นลักษณะแพทยผ์ูท้ าการร่วม โดยแพทย์แต่ละคนตอ้งใชท้ักษะเฉพาะตน ใหร้ะบุช่ือ6 

แพทย ์เป็นแพทยผ์ูท้ าการร่วม แลว้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยแ์ต่ละคนไดไ้มเ่กิน 75% ของอตัราท่ีก าหนด 7 

6.2  ลกัษณะแพทยผ์ูท้ าการหลกัและแพทยผ์ูช้่วย ใหร้ะบุช่ือแพทยผ์ูท้ าการหลกัและช่ือแพทย์8 

ผูช้่วย  โดยแพทยผ์ูท้ าการหลกั เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยไ์ดไ้มเ่กินอตัราท่ีก าหนด  ส่วนแพทยผ์ูช้่วยท่ีเหลือ9 

ทั้งหมด เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยเ์พ่ิมเติมไดไ้ม่เกิน 30% ของอตัราค่าธรรมเนียมแพทยท่ี์ก าหนด  ยกเวน้10 

ในกรณีท่ีจ าเป็นซ่ึงระบุว่าตอ้งใชแ้พทยผ์ูช้่วยมากกว่า 1 คน ใหแ้พทยผ์ูช้่วยแต่ละคนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม11 

แพทยเ์พ่ิมเติมไดอี้กไม่เกิน 30% ของอตัราค่าธรรมเนียมแพทยท่ี์ก าหนด และใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัน้ีใน12 

กรณีวิสญัญีแพทยผ์ูช้่วย (ถา้มี) 13 

7.  การผ่าตดัมากกว่า 1 ประเภท (Multiple Surgery หรือ Multiple Procedures) การเรียกเก็บ14 

ค่าธรรมเนียมแพทยส์ าหรบัการผ่าตดั หรือการท าหตัถการมากกว่า 1 ชนิด โดยแพทยค์นเดียวกนั หรือสาขา15 

เดียวกนัในการดแูล หรือการรบัตวัครั้งเดียวกนั โดยท่ีหตัถการเหล่าน้ัน มิสามารถเรียกเก็บภายใตช่ื้อหตัถการ16 

รวมกนัไดอ้ยา่งครอบคลุม ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 17 

7.1 เป็นการผ่าตัด (Extended Procedures) ใหร้ะบุช่ือหัตถการทั้งหมด แต่เรียกเก็บ18 

ค่าธรรมเนียมแพทยไ์ดเ้ฉพาะหตัถการท่ีมีขอบเขตสงูสุด และไมเ่กินอตัราท่ีก าหนด 19 

7.2  เป็นการผ่าตัดหรือท าหัตถการมากกว่า 1 หตัถการ โดยแพทยส์าขาเดียวกัน ในส่วน20 

ร่างกายเดียวกนัส าหรบัการดแูลครั้งหน่ึงๆ (Multiple Surgery in One Body Region) จะโดย Incision เดียวกนั21 

หรือไม่ก็ตาม ใหก้ าหนดหตัถการหลกัและหตัถการรองแลว้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยใ์นหตัถการหลกัไม่22 

เกินอัตราท่ีก าหนด ส าหรบัหัตถการรองอ่ืนๆ ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยไ์ดไ้ม่เกิน 50% ของอัตราท่ี23 

ก าหนด 24 

7.3  เป็นการผ่าตดั หรือหตัถการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Unrelated Procedures) ใหร้ะบุช่ือหตัถการ25 

ทั้งหมด แลว้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยไ์มเ่กินอตัราท่ีก าหนดไดทุ้กหตัถการ 26 

8.  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย ์ส าหรบัการตรวจรกัษากรณีผูป่้วยนอกท่ีตามดว้ยการรบัตัว27 

ผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาลโดยแพทยค์นเดียวกนั  ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยไ์ดเ้ฉพาะบริการผูป่้วยในเท่าน้ัน 28 

เพ่ือมิใหเ้กิดความซ ้าซอ้น ยกเวน้ว่าการตรวจรกัษาผูป่้วยนอกน้ันตอ้งใชก้ระบวนการและเวลาค่อนขา้งมาก 29 

และเป็นกระบวนการท่ีสามารถช้ีแจงไดว้า่ไมซ่ ้าซอ้นกบัการดแูลผูป่้วยใน 30 

9.  หตัถการใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี หรือจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทยส์ูงกว่าอตัรา31 

ท่ีระบุ แนะน าใหแ้พทยผ์ูท้ าหตัถการช้ีแจงกบัผูป่้วยทราบในรายละเอียดก่อนการท าหตัถการ 32 

10.  ก าหนดระยะเวลาในการปรบัปรุงคู่มือค่าธรรมเนียมแพทยทุ์ก 2 ปี 33 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 

  35 
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1.2 สรุปผลการประชุม National Association Meeting of Medical Education ใน AMEE 2016 1 

Conference วนัที่ 30 สิงหาคม 2559 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  3 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 4 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ  วัฒนเรืองโกวิท แจง้สรุปผลการประชุม National 5 

Association Meeting of Medical Education ใน AMEE 2016 Conference  การประชุมน้ีจดัขึ้ นโดยเป็นส่วน6 

หน่ึงของ AMEE Conference  โดยมี Prof. Ronald Harden ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ในปีน้ีมีผูแ้ทนของ7 

ประเทศต่างๆ ประมาณ 20 ประเทศ  ทวีปเอเชียมีผูแ้ทนของสมาคมฯ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของประเทศ8 

ญ่ีปุ่น ไตห้วนั และไทย โดยไดส้รุปประเด็นการพฒันาและความทา้ทายของสมาคมฯ ของประเทศต่างๆ และ9 

เพ่ือสรา้งโอกาสในการสรา้งความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเด็นร่วม ประเด็นความทา้ทายของประเทศท่ี10 

น่าสนใจ มีดงัน้ี 11 

 12 

ประเทศ ความทา้ทาย 
American Association of Medical 
Colleges (AAMC) และ American 
Medical Association (AMA) 

1. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ศึกษาหลกัสตูร MD  มีค่าเฉล่ียประมาณ US$ 
60,000 ต่อปี ซ่ึงส่งผลต่อความไมเ่ท่าเทียมในการเขา้ถึงการสมคัร 
2. จ านวนโรงเรียนแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน ท าใหเ้กิดความกงัวลในการหา  
Clinical sites 

เดนมารก์ ค่าใชจ้่ายในการท า Simulation ซ่ึงสมาคมอยู่ระหว่างการก่อตั้ง 

National  Simulation Center 
เม็กซิโก จ านวนโรงเรียนแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อความกงัวลเร่ืองคุณภาพ 
ญ่ีปุ่น 1. จ านวนงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดบันานาชาติท่ีจ ากดั 
2. การรบัรองโรงเรียนแพทย ์
3. การขาดแคลนแพทยท่ี์ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเกาะ 
4. การสรา้งหลกัสตูรระดบัหลงัปริญญาแบบ Outcome-based 

ไตห้วนั 1. การปรบัหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ระยะเวลา จาก 7 ปี  เป็น 

6 ปี 
2. นโยบายการเปล่ียนระดบัเงินเดือนของแพทยท่ี์ลดลง หลงัจากลด

จ านวนปีท่ีศึกษา 

International Association of 
Medical Science Educators 
(IAMSE) 

1. ผลกระทบของการใช้หลักสูตรแบบบูรณาการ ( Intergrated 
curriculum) ต่อบทบาทของการสอนวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ้ื์นฐาน
ซ่ึงอาจไมช่ดัเจน 
2. Entrustable Professional Activities (EPAs) ของ Medical 
Science Educators  

โปรตุเกส การกระตุน้ใหอ้าจารยส์นใจในเร่ืองแพทยศาสตรศึกษา เช่น Best 
Evidence Medical Education เป็นตน้ 

ไทย 1. การประเมินและก ากบัคุณภาพของ Intern 
2. การก ากบัและรบัรองโรงเรียนแพทยท่ี์เปิดใหม่ 
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โดยท่ีประชุมมีมติใหม้ีการสรา้งเครือข่ายระหว่างประเทศ และก าหนดประเด็นท่ีหลายประเทศ1 

สนใจเพ่ือแลกเปล่ียนหรือการท าวิจยัระหว่างประเทศ โดยท่ีประชุมมีความสนใจประเด็นเร่ือง การเพ่ิมจ านวน2 

ของโรงเรียนแพทยใ์นประเทศต่างๆ ต่อคุณภาพของการบริบาลสุขภาพ 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ     4 

1.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร ์การจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์วนัที่ 5 

6 กนัยายน 2559  6 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์8 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ9 

ยุทธศาสตร ์การจดัตั้งศนูยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2559  ประกอบดว้ย เป้าประสงค ์10 

แผนการด าเนินงาน กลไกการด าเนินงาน ซ่ึงในการประชุมครั้งท่ีแลว้ไดเ้สนอแนวทางท่ีคลา้ยกนั  การท างาน11 

จะเป็นจากเบ้ืองล่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีเร่ืองของยุทธศาสตร์ต่างๆ และคู่มือ โดยกระทรวง12 

สาธารณสุขจะเป็นผู ้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ในภาพรวม แบ่ง 13 

Excellence Center เป็นระดับ ดา้นการวิจยั ดา้นการศึกษา ดา้นวิชาการ  จดัท าร่างยุทธศาสตรม์าในระยะ 14 

(5-10 ปี) เป็นหนังสือของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะประกอบดว้ย วิสยัทัศน์ 15 

พนัธกิจ และยุทธศาสตรต่์างๆ  3 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 16 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของบริการสุขภาพ 17 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัระบบสุขภาพ 18 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  การลดความเหล่ือมล ้าของสถานบริการ 19 

จะมีการตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตาม ท่ีมีองคป์ระกอบจากทุกภาคส่วน เพ่ือประเมินผลการขบัเคล่ือนและ20 

ด าเนินการในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง  ส่วนเร่ืองโครงการจดัตั้งศนูยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์จะประกอบดว้ย 21 

1.  Mission Mapping ระหวา่งเขตสุขภาพ และ 20 คณะแพทยศาสตร ์22 

2.  บนัทึกการลงนามสญัญาระหวา่ง Service Academic Research  23 

3.  สถานการณโ์รคอตัราตายสงู 24 

4.  บริบทสุขภาพคนไทย 25 

5.  ผูร้บัผิดชอบดแูลคดักรองโครงการแต่ละสาขา (EC, SP, Other) ในรปูแบบคณะท างาน 26 

6.  งบประมาณในการด าเนินการ 27 

สรุปมติท่ีประชุมการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 น้ัน ไดม้ี28 

มติเห็นชอบในหลกัการ ตามประเด็นดงัน้ี 29 

1.  Positioning ของระบบบริการทุกสาขา 30 

2.  ใหฝ่้ายเลขานุการจดัท ารายละเอียดและตรวจสอบ งบประมาณเพ่ิมเติมใหค้รบถว้น 31 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  32 

  33 
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1.4 สรุปการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล วนัที่ 14 กนัยายน 2559 1 

เอกสารประกอบ :  2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 3 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้สรุปผลการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้า4 

อย่างสมเหตุผล ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2559  ณ หอ้งประชุมชยันาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 5 

ส านักงานองคก์ารอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  มี 2 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 6 

1.  การด าเนินงานตามบันทึกขอ้ตกลงของเกณฑ์จริยธรรมส่งเสริมการขาย ในความร่วมมือ7 

ระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในระบบยาทั้งภาครฐั เอกชน สภาวิชาชีพ จ านวน 26 องคก์ร  เพ่ือพฒันาเกณฑ์8 

จริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 9 

2.  การพิจารณาแผน Quick wins และตวัช้ีวดัของการใชย้าอยา่งสมเหตุผล เพ่ือเสนอต่อกรรมการ10 

พฒันาระบบยาแห่งชาติ และคณะรฐัมนตรีต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   12 

1.5 การบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์13 

เอกสารประกอบ :  14 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 15 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั แจง้ว่า ไดป้ระชุมปรึกษาหารือกบักรม16 

พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เร่ืองการจดัท าเน้ือหาความรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยท่ีควรน ามา17 

สอนในแพทยแ์ผนปัจจุบนั ซ่ึงขณะน้ีมี 5 บท โดยจะมีการสรุปและตรวจสอบอีกครั้ง ในวนัท่ี 28 กนัยายนน้ี  18 

ทางกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ขอหารือวนัท่ีสะดวกท่ีสุดท่ีจะเชิญตวัแทนจากทุก19 

คณะแพทยศาสตร ์ร่วมวิพากยเ์น้ือหาความรู ้และปรึกษาวิธีการในการด าเนินงานต่อไป 20 

มตทิี่ประชุม  :   เสนอวนัท่ีเหมาะสมคือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559   21 

1.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี22 

การศึกษา 2561  23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับ26 

ระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  ดว้ยวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 27 

1.  เพ่ือใหนั้กเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนจนจบมธัยมศึกษาปีท่ี 6 28 

2.  เพ่ือใหนั้กเรียนไมต่อ้งวิ่งรอกสอบ 29 

3.  เพ่ือไมเ่ป็นภาระค่าใชจ้่ายของนักเรียนมากเกินไป 30 

4.  เพ่ือนักเรียนมีสิทธิเลือกสาขาท่ีตอ้งการเรียน 31 

5. เ พ่ือให้มหาวิทยาลัย สถาบัน สามารถเลือกนักเรียนตรงกับความต้องกา รของคณะ 32 

หา้มมหาวิทยาลยัด าเนินการจดัสอบคดัเลือก (ก่อนเดือนกุมภาพนัธ์) โดยส่วนกลางจะเป็นผูด้ าเนินการเปิด33 

สอบเอง และจะจดัใหม้ีเคลียร่ิงเฮาส์ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 เมื่อนักเรียนผ่านการสอบท่ีจัดสอบโดยส่วนกลาง34 

ประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ ์และประกาศผลสอบประมาณเดือนเมษายน และนักเรียนจะน าคะแนนผลสอบ35 
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ท่ีไดด้งักล่าวน้ัน ไปสมคัรสอบเขา้คณะต่างๆ ไดต้ามท่ีตอ้งการโดยไม่จ ากดัจ านวน และเมื่อมีการคดัเลือกสาขา1 

ท่ีเรียนเสร็จ จะด าเนินการเคลียร่ิงเฮาสร์อบท่ี 2  ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกสาขาท่ีตอ้งการเรียนได ้4 ล าดบั  2 

กลุ่มโควตาอาจน าคะแนนของการสอบกลางมาใชใ้นการคดัเลือก แต่อาจมีปัญหาเร่ืองระยะเวลาท่ี3 

ใชใ้นการด าเนินการสั้นเกินไป ท าใหร้ะยะเวลาไม่เพียงพอในการรบันักศึกษา ส าหรบัขอ้มลูรายละเอียดต่างๆ 4 

น้ันยงัมีขอ้สรุปไมแ่น่นอน ขอใหติ้ดตามความคืบหนา้ต่อไป 5 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 6 

1.7  โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล  7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 9 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ว่า การจดัโครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 10 

ซ่ึงไดข้ออนุมติังบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ .ศ. 2561-2570 11 

โดยจะเพ่ิมการผลิตแพทยใ์หก้บัระบบสาธารณสุขของประเทศ จ านวน 25,270 คน งบประมาณทั้งส้ินจ านวน 12 

96,026 ลา้นบาท  เป็นงบอุดหนุนจ านวน 45,486 ลา้นบาท และงบลงทุนจ านวน 50,540 ลา้นบาท แบ่งเป็น13 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561-2570  รวมทั้งหมดจ านวน 73,253 ลา้นบาท และขอผูกพนังบประมาณท่ีเหลือปี พ.ศ.14 

2571-2576 จ านวน 22,773 ลา้นบาท จนนักศึกษารุ่นสุดทา้ยจบในปี พ.ศ. 2576  ทั้งน้ีโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม15 

ตามนโยบายรฐับาล ปี พ.ศ. 2561-2570  จะประกอบดว้ย 2 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 16 

1.  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ภายใตค้วามรับผิดชอบของ17 

กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตแพทยจ์ านวน 11,310 คน งบประมาณรวม 42,978 ลา้นบาท แบ่งเป็น  18 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561-2570  จ านวน 32,765 ลา้นบาท 19 

งบประมาณปี พ.ศ. 2571-2576  จ านวน 10,213 ลา้นบาท 20 

2.  โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570  ภายใตค้วามรับผิดชอบของ21 

กระทรวงสาธารณสุข ผลิตแพทยจ์ านวน 13,960 คน งบประมาณรวม 53,048 ลา้นบาท แบ่งเป็น  22 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561-2570  จ านวน 40,488 ลา้นบาท 23 

งบประมาณปี พ.ศ. 2571-2576  จ านวน 12,560 ลา้นบาท 24 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   25 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง26 

ที่ 4/2559  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2559  ณ หอ้งประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั27 

วลยัลกัษณ ์28 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการประชุม โดยไมม่ีการแกไ้ข 31 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1 โครงการทบทวนเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลักสูตร/สถาบันและการรับรองมาตรฐาน2 

การศึกษาแพทยศาสตร ์แพทยสภา 3 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า สืบเน่ืองจากการท่ีแพทยสภา อนุมติัใหใ้ช้6 

เกณฑ ์WFME ในการตรวจรบัรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงก็จะมีผลกระทบไปถึงเกณฑก์ารขอเปิด7 

ด าเนินการหลกัสูตรและเกณฑก์ารปรบัปรุงหลกัสูตรดว้ย จึงไดเ้รียนปรึกษาทางแพทยสภาว่าจะใชเ้กณฑแ์ยก 8 

เป็น 2 เกณฑ ์คือ เกณฑ ์15 ขอ้ ของแพทยสภา และเกณฑ ์WFME หรือไมอ่ยา่งไร ทางแพทยสภาใหค้ าตอบมา9 

วา่ ใหใ้ชเ้ป็นเกณฑเ์ดียวคือ รวมทั้ง 2 เกณฑเ์ขา้ดว้ยกนั  เกณฑ ์15 ขอ้ (เชิงปริมาณ) และ เกณฑ ์WFME (เชิง10 

คุณภาพ) ทางคณะท างานไดเ้ร่งด าเนินการร่างเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตร/สถาบนั และการรบัรอง11 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์แพทยสภา ไวแ้ลว้ สาเหตุท่ีตอ้งเร่งเน่ืองจากจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จ12 

ก่อนคณะกรรมการแพทยสภาชุดปัจจุบนัจะหมดวาระ โดยจะด าเนินการจดัประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑด์งักล่าว 13 

ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559  ซ่ึงจะเรียนเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุม 3 กลุ่มหลกัๆ  คือ 1) กลุ่มผูต้รวจประเมิน WFME  14 

2) กลุ่มผูต้รวจประเมิน เกณฑ ์15 ขอ้  3) กลุ่มคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและ15 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เขา้ร่วมประชุมพิจารณาร่วมกนั 16 

 มตทิี่ประชุม  :    เห็นชอบตามท่ีเสนอ 17 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 18 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร19 

บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 20 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ว่า ตามเอกสารท่ี แนบ 1 ฉบบั 24 

เป็นตารางแสดงสรุปตวัเลขปัจจุบนั รายละเอียดแสดงถึงสถาบนัท่ีเปิดรบั จ านวน 38 สถาบนั  จ านวนผูส้มคัร25 

รวมทุกสถาบัน จ านวน 42,336 คน จ านวนผูส้มคัรท่ีช าระเงิน จ านวน 40,921 คน จ านวนผูช้ าระเงินและ26 

เอกสารสมบรูณ ์จ านวน 40,330 คน ช าระเงินในระบบแต่เอกสารไม่สมบรูณ ์จ านวน 591 คน กรณีเอกสารไม่27 

สมบูรณ ์มีผูส้มคัรรอ้งเรียนมาจ านวน 55 คน ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ไม่ไดร้บัรองส าเนาเอกสารบตัรประชาชน 28 

จ านวน 18 คน ซ่ึงจะน าปัญหาดังกล่าวเขา้ท่ีประชุมอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ในสปัดาห์29 

หนา้ 30 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 31 

  32 



10 

 

4.2 การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ (IMEAc) 1 

ตามเกณฑ ์WFME 2 

 ขอ้บงัคบักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยว่าดว้ยการจดัตั้งสถาบนั3 

รบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2559 4 

 การเสนอช่ือกรรมการสรรหากรรมการบริหารสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษา5 

แพทยศาสตร ์6 

 การตรวจประเมินหลกัสูตร/สถาบนัผลิตแพทยต์ามเกณฑม์าตรฐานสากล WFME 7 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้วา่  10 

ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันรับรอง11 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2559 ฉบบัน้ี ไดผ่้านการแกไ้ขปรบัปรุงจากการประชุมคราวท่ีแลว้ 12 

และได้เสนอลงนามโดยท่านเลขาธิการเรียบร้อยแล้ว ท าให้ข ้อบังคับมีผลบังคับใช้แล้ว ทั้ง น้ี ขอให้13 

คณะกรรมการทุกท่านไดศึ้กษาขอ้บงัคบัใหค้รบถว้น  อย่างไรก็ตาม ระหว่างก าลงัด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม14 

ขอ้บงัคบัฯ เพ่ือไมใ่หง้านหยุดสะดุดลง คณะท างานโครงการจดัตั้งฯ ยงัปฏิบติังานต่อเน่ืองอยู ่15 

การเสนอช่ือกรรมการสรรหากรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา16 

แพทยศาสตร ์ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ซ่ึงไดด้ าเนินการทาบทามไปทาง แพทยสภา  สกอ. และ 17 

กสพท แลว้  ส าหรบัความกา้วหน้าของการด าเนินการฯ ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์ เบญจพลพิทกัษ์ 18 

ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ SEARAME ของประเทศไทย ก็ไดน้ าแจง้เร่ืองน้ีกบัทาง SEARAME และทาง SEARAME ก็19 

ไดน้ าเสนอเร่ืองน้ีไปยงั WFME แลว้  20 

การตรวจประเมินหลักสูตร/สถาบันผลิตแพทยต์ามเกณฑม์าตรฐานสากล WFME  วันน้ี21 

คณะกรรมการประเมินก าลงัท าการตรวจประเมินอยู่ท่ีคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 22 

สถาบัน ท่ี ยื่ นความจ านงรับการตรวจประ เมินและส่ ง เ อกสารแล้ว  ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ 23 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  และมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ท่ียื่นความ24 

จ านงขอรบัการตรวจประเมินแต่ยงัไม่ส่งเอกสารขอใหด้ าเนินการ หากมีการเปล่ียนแปลงขอใหท้ าหนังสือแจง้25 

ใหก้ลุ่มสถาบนัฯ ทราบ  26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 28 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 30 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท แจง้วา่ 31 

1.  คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อยู่32 

ระหวา่งการจดัท า มคอ.  ซ่ึงความคืบหนา้อยูร่ะหวา่งด าเนินการ คาดวา่จะเสร็จตามก าหนดการในปีน้ี  33 

2.  การอบรมแพทยศาสตรศึกษาส าหรบัอาจารยใ์หม่ปีหนา้ ทางจุฬาฯ รบัเป็นเจา้ภาพ 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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4.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ1 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ2 

เอกสารประกอบ :  3 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้วา่ ตามท่ีคณะอนุกรรมการจดัท า5 

ร่าง มคอ.1  ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการวิชาการของ กสพท ไดด้ าเนินการจดัท า มคอ น้ัน  ขณะน้ี มคอ.1 6 

ไดด้ าเนินการเรียบรอ้ยแลว้  และก าลงัจัดท า มคอ.2  ซ่ึงด าเนินการไดป้ระมาณ 50% แลว้ นัดประชุมครั้ง7 

ต่อไปในวนัท่ี 30 กนัยายน - 2 ตุลาคม 2559  คาดวา่ มคอ.1 - 7 จะเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2559 และเมื่อ8 

จดัท าเสร็จแลว้จะมีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข น าเขา้ท่ีประชุม กสพท และท าประชาพิจารณ์9 

ตามล าดับต่อไป จากก าหนดการเดิมท่ีจะใหเ้สร็จภายในปีน้ี คาดว่าน่าจะยืดออกไปเป็นประมาณช่วงเดือน10 

มกราคม - มีนาคม 2560 11 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 12 

1.  รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ตอนน้ีมีประกาศของ สกอ. เร่ือง 13 

มคอ. ฉบบัท่ี 3  วา่ ไมต่อ้งท า มคอ. 3 - 7 ตามแบบก็ได ้ ขอเสนอใหค้ณะท างานพิจารณาดว้ย 14 

4.5 การเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกบัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมตัฯิ 15 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี16 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 17 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัม ีแจง้วา่ ตามท่ีไดร้บัมอบจาก กสพท ใหด้ าเนินการเร่ืองน้ี18 

ร่วมกบัราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย ราชวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการส่งเร่ืองไปยงั สกอ.  และ สกอ. 19 

ไดต้อบกลบัมาวา่ ใหเ้พ่ิมในเร่ืองของ 1) การตีพิมพใ์นฐานขอ้มลู TCI, ISI ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ี สกอ. 20 

รบัรอง  และ 2) Systematic review, Meta-analysis ไดด้ าเนินการส่งแกก้ลบัไปยงั สกอ.  จากน้ันไดน้ าเขา้ท่ี21 

ประชุมกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ซ่ึงได้ใหค้วามเห็นในหลักการ ว่า  1) ราชวิทยาลัยฯ จะเน้นการ22 

ฝึกอบรม การอนุมติัวุฒิบตัร วว. และหนังสืออนุมติัเป็นเร่ืองหลกั ส่วนเร่ืองการเทียบเท่าปริญญาเอกเป็นเร่ือง23 

รอง โดยราชวิทยาลยัฯ ไดต้อบกลบัขอ้เสนอแนะ 2 ขอ้ ของ สกอ. และเพ่ิมอีก 1 หวัขอ้ ส่งกลบัไปยงั สกอ. ดงัน้ี 24 

3)  การรบัรองคุณวุฒิท่ีเทียบเท่าใหเ้ป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบนัท่ีจดัฝึกอบรม โดยให้25 

เป็นไปตามความสมคัรใจ หากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม/สถาบนั ตอ้งการใหเ้ทียบเท่าคุณวุฒิ ใหแ้จง้ตั้งแต่แรกเขา้ 26 

เพราะจะเก่ียวขอ้งกบัการตีพิมพ ์ซ่ึงหากสถาบนัไหนไมส่ามารถจดัใหม้ีการตีพิมพ ์ใหข้อความช่วยเหลือจากราช27 

วิทยาลยัฯ ได ้ ในส่วนของแพทยป์ระจ าบา้นท่ีสอบผ่านหรือไดร้บัวุฒิบตัรท่ีจะไดร้บัคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญา28 

เอกได ้จะตอ้ง 1) การตีพิมพ ์จะตอ้งตีพิมพใ์นฐานขอ้มลู TCI, ISI ในระดบัชาติหรือนานาชาติท่ี สกอ. รบัรอง  29 

2) ตอ้งเป็นงานประเภท Systematic review หรือ Meta-analysis  3) Abstract จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 30 

ระยะเวลาการตีพิมพภ์ายใน 3 ปีท่ีจบการศึกษา  ตอนน้ีอยู่ระหว่างรอ สกอ. ตอบกลบัมาอีกครั้งหน่ึงว่าจะให้31 

เทียบเท่าหรือไม ่เมื่อเราส่งฉบบัแกไ้ขเพ่ิม 2 ขอ้ ตามท่ี สกอ. ใหเ้พ่ิมไปแลว้  32 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 33 

1.  รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ เสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการ34 

อ านวยการกลุ่มสถาบนัฯ คราวท่ีแลว้ ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนังสือถึงแพทยสภา ว่าขอใหแ้พทยสภาก าหนด35 
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เป็นนโยบายวา่ในการจดัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ใหม้ีงานวิจยัท่ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนดแลว้ ก็ได้1 

ด าเนินการไปแลว้ 2 

2.  รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์เสนอว่า การไดร้ับคุณวุฒิปริญญาเอก3 

ค่อนขา้งท่ีจะมีผลแตกต่างกนัในแต่ละสถาบนั เช่น ในโรงเรียนแพทยเ์ก่า จะไม่มีปัญหาในเร่ืองของคุณวุฒิของ4 

อาจารยป์ริญญาเอก เพราะส่วนใหญ่อาจารยจ์ะมีต าแหน่งทางวิชาการ  แต่ในโรงเรียนแพทยใ์หม่ คุณวุฒิท่ี5 

เป็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ พ.บ.  และหรือ ว.ว.  หรือ อ.ว.  จะเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่ได ้ท าใหเ้ป็นปัญหาใน6 

การเปิดหลกัสตูร และถา้เป็นอาจารยแ์พทยใ์นศนูยแ์พทยฯ์ ต่างๆ ก็ยงัเป็นปัญหา โดยอาจารยศ์ูนยแ์พทย์ฯ จะ7 

เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไดจ้ะตอ้งมีอายุงานอยา่งนอ้ย 6 ปี (อา้งอิง จากประกาศ สกอ. พ.ศ. 2558) 8 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

วาระที่ 5  เรื่องสืบเน่ือง 10 

5.1 เพ่ือทราบ 11 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ12 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 13 

เอกสารประกอบ :  14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ หรือผูแ้ทน 15 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์(ผูแ้ทน) แจง้ว่า ขอ้บงัคบัแพทยสภา 16 

ว่าดว้ยการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือขึ้ นทะเบียนและออก17 

ใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559    18 

มีผลบังคับใช้แล้ว (เอกสารประกอบฉบับท่ี 1)  กสพท จึงได้แจ้งไปยังแพทยสภา ขอให้มอบหมาย19 

คณะกรรมการชุดเดิมด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้คณะกรรมการชุดใหม่ ซ่ึงแพทยสภาก็ได้มีหนังสือ20 

มอบหมายแลว้  ในประกาศใหม่จะแตกต่างจากประกาศชุดเดิมอยู่ เช่น มีผูท้รงคุณวุฒิเพ่ิมจากชุดเดิมจ านวน 21 

1 คน  มีการแกไ้ข ตวัย่อจากเดิม “ศ.ร.ว” เป็น “ศรว.” ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการ22 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแกต้ราสญัลกัษณ์เดิม จาก “ศ.ร.ว” เป็น “ศรว.” ดว้ย  จึงขอใหค้ณะกรรมการ23 

ทุกท่านไดศึ้กษาขอ้บงัคบัน้ีอยา่งละเอียดดว้ย 24 

ส าหรบัการลงทะเบียนสมคัรสอบของนักศึกษาแพทยภ์ายในประเทศผูม้ีสิทธิสอบขั้นตอน25 

ท่ี 1  การลงทะเบียนยงัไม่เรียบรอ้ย ยงัมีนิสิตท่ียงัไม่ลงทะเบียนอีกประมาณ 30% จึงขอใหแ้ต่ละสถาบัน26 

ตรวจสอบนิสิตของตนเองใหท้ าการลงทะเบียนใหค้รบถว้น ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยบ์วร  แสนสุโพธ์ิ  ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช. 31 

นายแพทยบ์วร  แสนสุโพธ์ิ ผูอ้ านวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล32 

มหาสารคาม  ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช.  แจง้ว่า การรบัสมคัรแพทยพ่ี์เล้ียงโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาว33 

ชนบท ประจ าปี 2560  จะด าเนินการรบัสมคัรแบ่งเป็น 2 รอบ ดงัน้ี 34 

รอบท่ี 1  ตั้งแต่วนัท่ี  3 - 28 ตุลาคม 2559 35 

รอบท่ี 2  ตั้งแต่วนัท่ี 14 - 30 ธนัวาคม 2559 36 
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โดยมีโรงพยาบาลท่ีรบัสมคัรแพทยพ่ี์เล้ียง จ านวน 35 แห่ง จ านวนท่ีรบัสมคัรจ านวน 415 1 

คน  เป็นโควตานอกเหนือจากแพทย ์CPIRD และ ODOD  ทั้งน้ี ขอความอนุเคราะหค์ณะกรรมการทุกท่าน2 

ช่วยประชาสมัพนัธโ์ครงการดงักล่าวดว้ย 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 5 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

 รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ความคืบหน้าตอนน้ีไดร้บัแจง้8 

ทางวาจา ว่าอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการตรวจประเมินคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใน9 

รอบท่ี 2  ไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการแลว้ ก าหนดวนัเวลาลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินและวนัประชุมปรึกษาหารือ10 

แลว้  คาดว่าการตรวจประเมินคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จะตรวจประเมินไดใ้นปลายเดือน11 

พฤศจิกายน 2559  ส าหรบัคณะ/สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีไดจ้องคิวไว ้ขอความอนุเคราะหท่์านเช็กคิวของท่านดว้ย ตาม12 

เอกสารประกอบการประชุมครั้งท่ีแลว้ 13 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 14 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 15 

 การลงนามปฏิญญาการขับเคล่ือนเรื่องความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากร16 

สาธารณสุข วนัที่ 16 กนัยายน 2559 17 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 19 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ว่า เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 สถาบนั20 

รบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  ไดจ้ดัประชุมสรุปผลการประเมินความปลอดภยัของผูป่้วยระดบัประเทศ ตาม21 

แบบประเมินความปลอดภัยของผู ้ป่วยขององค์การอนามัยโลกภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO 22 

SEARO)  23 

เพ่ือใหม้ีขอ้มูลมาวิเคราะหแ์ละวางแผนการขบัเคล่ือน จึงไดม้ีการก าหนดยุทธศาสตร ์6 24 

ยุทธศาสตร ์ในการขบัเคล่ือนเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยในประเทศไทยต่อไป ในช่วงบ่ายไดม้ีแถลงนโยบาย 25 

ในการขบัเคล่ือนเร่ือง Patient Personnel Safety: 2P safety และมีการลงนามในปฏิญญาการขบัเคล่ือนฯ    26 

ส าหรับการร่างหลกัสูตรผูป่้วยปลอดภัยตัวอย่าง ท่ีร่วมจดัท าโดย กสพท และ สบพช. ตาม WHO patient 27 

safety curriculum guide: Multi-professional Edition 2011 (คู่มือหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วยของ28 

องคก์ารอนามยัโลก: ฉบบัสหวิชาชีพ) และตัวอย่างวิธีการการเรียนการสอนน้ัน ไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 29 

และจะมีการท า Training for the Trainer ส าหรบัคณาจารย ์ในวนัท่ี 22 - 23 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีขอใหแ้จง้30 

ขอ้มูลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบด้วย โดยในเบ้ืองตน้ ศาสตราจารย์ นายแพทยช์ัยรัตน์  ฉายากุล จะส่งไฟล์ให้31 

คณะกรรมการทุกท่านทางอีเมลเพ่ือศึกษารายละเอียด เพ่ือแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะในการ32 

ปรบัปรุงแกไ้ขร่วมกนั 33 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 34 

  35 
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5.2 เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 1 

5.2.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. พรอ้มจิต  ศรียาภยั 4 

อาจารย ์ดร. พรอ้มจิต  ศรียาภัย แจง้ก าหนดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง5 

ประเทศไทยครั้งท่ี 17  ณ อาคารนวัตกรรม ศ. ดร. สาโรช  บัวศรี  ชั้นท่ี 4  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 

ประสานมิตร ในระหว่างวนัท่ี 19 - 21 ตุลาคม 2559  ซ่ึงขณะน้ีไดเ้ตรียมความพรอ้มในการจดัประชุม และไดส้รุป7 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 8 

1.  วิทยากร จ านวน  33  คน 9 

2.  คณะกรรมการจาก กสพท  จ านวน  28  คน 10 

3.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมภายนอก  จ านวน  173  คน 11 

4.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมภายใน   จ านวน  105  คน 12 

5.  คณะกรรมการและอนุกรรมการ จ านวน  120  คน 13 

และมีจ านวนผูท่ี้น าเสนอผลงานวิชาการ และผูท่ี้น าผลงานท่ีผ่านการน าเสนอ มาเผยแพร่ผลงานแบบ Oral จ านวน 14 

6 เร่ือง และแบบ Poster จ านวน 18 เร่ือง  15 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   16 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 17 

2.1 ก าหนดการประชุม 4th SEARAME International Conference 16 - 18 November 2016, Novotel 18 

Hotel, Yangon, Myanmar  http://www.dhprdm.gov.mm/4thsearame# 19 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี20 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้ ประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุม 4th 22 

SEARAME International Conference 16 - 18 November 2016, Novotel Hotel, Yangon, Myanmar ซ่ึง23 

สามารถเขา้ไปดูและตรวจสอบได้ท่ี เว็บไซต์ http://www.dhprdm.gov.mm/4thsearame#  และได้มีการ24 

เสนอใหป้ระเทศไทยจดัประชุม International Conference  ซ่ึงเบ้ืองตน้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์25 

มหาวิทยาลัย จะรบัเป็นเจา้ภาพ เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  26 

และขอใหต้วัแทนแต่ละคณะกลบัไปทบทวนปรึกษาหารือกนั พรอ้มกบัการจดัคิวในการประชุมครั้งต่อไป 27 

2.2 ขอผูแ้ทน กสพท เป็นคณะท างานจดัการประชุมวิชาการประจ าปีระดบัชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 28 

2560  เรื่อง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและการเรียนการสอน 29 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี30 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์31 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้การส่งตวัแทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง32 

ประเทศไทย เพ่ือเป็นคณะท างานจดัการประชุมวิชาการประจ าปีระดบัชาติ ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2560  เร่ือง การใช้33 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและการเรียนการสอน ซ่ึงคณะกรรมการไดเ้สนอช่ือ ผูช้่วย34 

http://www.dhprdm.gov.mm/4thsearame
http://www.dhprdm.gov.mm/4thsearame


15 

 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ทธิโชค  อนันตเสรี  จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ และถา้1 

ใครจะเสนอช่ืออีก สามารถส่งช่ือไดท่ี้ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ เพ่ือท่ีจะไดส้่งช่ือให้2 

นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ อีกครั้ง 3 

มติที่ประชุม  :   รับทราบ และมอบ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ 4 

ด าเนินการส่งช่ือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ทธิโชค  อนันตเสรี  ใหน้ายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์ ต่อไป 5 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั) 11 

 สรุปผลการประชุม 12 

 13 

 14 

 15 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 16 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 17 

 18 
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 29 
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 32 

 33 

 34 

\\2559\Meet62016 35 


